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SUCCÉN FORTSÄTTER – NY ROSA 
BAND-AUKTION FRÅN OLOFSFORS
Över en halv miljon kronor har samlats in till bröstcancer
fonden sedan starten. 

Nu är det åter dags för Olofsfors att auktionera ut ett rosa 
bandpar.

– Kopplingen är naturlig och det känns bra att göra det här 
för ett synnerligen gott ändamål, säger KjellErik Åström, 
regionschef för band i Sverige.

I våras levererades rosa band till Skyttmos Skogsentreprenad, efter att grund-
aren och ägaren Jonas Skyttmo lagt det högsta budet på Olofsfors årliga 
bandauktion ett halvår tidigare. Därmed blev han den sjunde personen som 
har ropat hem de rosa band som varje år auktioneras ut i samband med 
Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. 

– Genom åren har auktionen blivit väldigt populär och totalt har vi samlat 
in över en halv miljon kronor. Pengar som oavkortat har gått till forskning kring 
bröstcancer, säger Kjell-Erik Åström

Nu är det dags igen. Den 23 oktober startar årets auktion. I år är det ett 
ECO-Track-band, till ett värde av 85 490 kronor, som ska få en ny ägare. 
Auktionen, som pågår till och med den 23 november, kommer att äga rum på 
 Olofsfors webbplats.

– Bandet (297-644020) passar till Nokian FKF, FKF2, ELS, FR T428,T480, 
A343, TiHF2, TiFF, och Fsb och de flesta maskintyperna. Det har dessutom 
bra grepp och god bärighet i de flesta markförhållanden. Målsättningen är så 
klart att överträffa tidigare bud, säger Kjell-Erik Åström.

Deltar i auktionen gör du genom att skicka ett e-mejl med ditt bud (exkl moms) 
till auktion@olofsfors.se. Budet är bindande.

Mer information och aktuell ledare av auktionen finns på www.olofsfors.se

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Daniel Domeij
Marknadschef Band, Olofsfors
E-post: daniel.domeij@olofsfors.se
Mobil: +46 (0)70-575 07 14

KjellErik Åström
Regionschef Band, Olofsfors
E-post: kjell-erik.astrom@olofsfors.se
Mobil: +46 (0)70-323 97 10

Jonas Skyttmo lade det högsta budet i fjol och 
tog då hem Olofsfors auktion till förmån för Rosa 
Bandet. Bandparet levererades i våras.
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